General Competition Rules: (Please read through the instructions carefully).
1. Registration is restricted to currently active TAGDV Members.
2. Age calculation is as of December 31st, 2021. Please see the two examples below for age
calculation. a. Example 1 - DOB: December 31st, 2013- Age 8 b. Example 2 - DOB: January 1st,
2013- Age 9.
3. Each participant should not submit duplicate entries for the same competition which will
disqualify them from the competition.
4. Contestants should first fill the registration form by January 14th, 2022, midnight.
5. Contestants should submit the video recording/Drawings/ according to their Competition and
category using a separate form on or before January 21st, 2022, midnight. A separate link will be
sent to registered participants.
6. The Judges’ decisions are final for all competition.
7. All submissions will be considered as the exclusive property of the TAGDV. Contestants agree to
waive the Copyright for their submissions.
8. TAGDV reserves the right to use as determined by the Executive committee board.
9. Speech/Fancy Dress Competition must be recorded as Video and submitted in mp4 format.
10. Each Participant should use file name as “ParticipantFirstName_ParticipantLastName”. Any
other filename used will be considered as disqualified for participating in the competition.
11. All submitted work must be the original work of the contestant and must not include, be based
on, or derived from any preexisting or third-party videos, designs, trademarks, or copyrighted
images. All submitted work should not have been submitted in any other competitions.
12. All Videos/images need to be in Landscape mode. Any other mode will not be accepted.
13. For Drawing competition, please Submit a high-resolution image (.png, .jpg, .jpeg) with 600 dpi
or higher.
14. Contestants are not allowed to refer to any material during the recordings.
15. Finalists will be announced in TAGDV Pongal Event.
16. Every Category will have 3 Prizes awarded to selected winners. Certificates will be provided to
all participants.

Queries: All queries related to below competition should be emailed to secretary@tagdv.org

பேச்சுே் பேோட்டி (Tamil Speech Competition Guidelines)
பிரிவு (Divisions)
பிரிவு 1 – Super Sub Junior (வயது 4-6)
பிரிவு 2 - Sub Junior (வயது 7-9)
பிரிவு 3 - Junior (வயது 10-13)
பிரிவு 4 - Senior (வயது 14 -17)
விதிகள் (Competition Rules) & பேர்ந்தேடுக் கும் முறை:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

நேரத்தத சரியாக பயன் படுத்துதல்
சரியான ததாடக்கம்
ததலப்தபவிட்டு தவறாத நபச்சு
வார்த்தத உச்சரிப்பு
தன் னம் பிக்தக உதடய, தடுமாற் றம் இல் லாத நபச்சு
உடல் தமாழி (body language)
பழதமாழிகள் , கவிததகள் பயன் படுத்துதல்
பிற மமொழி ம ொற் களை தவிர்த்தல் வேண்டும்
இலக்ளக வ ொக்கி வே சு
் இருத்தல் வேண்டும்
வமளைக்கு குறிே்பு எடுத்து ேர கூைொது
கண்டிே்ேொக வே சி
் ல் அரசியவலொ, மதவமொ அல் லது தனிே்ேை்ை ஒருேர் புண்ேடும்
கருத்துகவைொ இருக்கக்கூைொது.

Categories
Super Sub
Junior

Age
Group
4-6

Topics for Speech (Choose one)
என் கனவு உலகம்

Recording Time/Speech
Duration
No minimum time

தமிழ் ொை்டு உணவுகை்
என் அம் மா

Sub Junior

7-9

மேொங் கலும் அதன் சிறே்புகளும்
அமமரிக்கொவில் உனக்கு பிடித்த சுற் றுலொ
இைம்
மகொவரொனொ கற் றுத் த ்த ேொைம்
தமிழ் எங் கை் மூ சு
்
இ ்தியொவின் ஆறுகை் மற் றும் அதன்
சிறே்புகை்

1 minute 30 secs
minimum (should not
exceed 2 minutes)

Junior

10-13

இதையதளத்தின் பயன் பாடு
தமிழ் மமொழியின் சிறே்புகை்

2 minutes minimum
(should not exceed 3
minutes)

தமிழ் ொடு - அதன் திருவிழொக்கை் மற் றும்
கலொ ் ொரம்

Senior

14-17

கொடுகை் அழிே்பும் அதன் விளைவுகளும்
எனக்குப் பிடித்த ததலவர் அல் லது ததலவி
தமிழ் வளர்ச்சிக்கு தனி மனிதனின்
பங் களிப்பு

2 minutes 30 seconds
minimum (should not
exceed 4 minutes)

குடும் ே உறவுகளை வேணி கொே்ேதின்
அேசியம்
தமிழ் ொடு - அதன் திருவிழொக்கை் மற் றும்
கலொ ் ொரம்

மோறுபேடே் பேோட்டி (Fancy Dress Competition Guidelines)
பிரிவு (Divisions)
பிரிவு 1 – Super Sub Junior (வயது 4-6)
பிரிவு 2 - Sub Junior (வயது 7-9)
பிரிவு 3 - Junior (வயது 10-13)
பிரிவு 4 - Senior (வயது 14 -17)
விதிகள் (Competition Rules)
1. குழே்ததகள மாறுநவடம் அைிய நவை்டும் .
2. அதிகபட்சமாக இரை்டு ேிமிடத்திற் கு உதரயாடல் இருக்க நவை்டும் .
3. நவடத்திற் கு ஏற் றார்நபால் உதரயாடல் அதமய நவை்டும் .
4. கை்டிப்பாகப் நபச்சில் அரசியநலா, மதநமா அல் லது தனிப்பட்ட ஒருவர்
புை்படும் கருத்துக்கநளா இருக்கக்கூடாது.

பேர்ந்தேடுக் கும் முறை:
1.
2.
3.
4.

ஒப்பதனக்கு அதிக முக்கியத்துவம் .
நேரத்ததச் சரியாக பயன் படுத்துதல் .
நவடத்திற் கு ஏற் றார்நபால் உதரயாடல் .
உடல் தமாழி (body language)

ஓவியே் பேோட்டி (Drawing Competition Guidelines)
கருே் ப ொருள் (Topic)
தமிழர்களின் ககொண்டொட்டம்

பிரிவு (Divisions)
பிரிவு 1 – Super Sub Junior (வயது 4-6)
பிரிவு 2 - Sub Junior (வயது 7-9)
பிரிவு 3 - Junior (வயது 10-13)
பிரிவு 4 - Senior (வயது 14 -17)
விதிகள் (Competition Rules)
1. வதரதல் / ஓவியம் தசங் குத்து அல் லது கிதட மட்டமாக இருக்கலாம் .
2. உங் கள் மதொைர்பு /விளக்கப்படம் 11.7" X 16.5" அளவு ஆக இருக்க நவை்டும் .
3. உங் கள் படம் பார்தவயாளர்களுக்கு ஒரு தசய் திதய ததரிவிக்க நவை்டும் .
5. உங் கள் பதடப்புகளுக்கு தயவுதசய் து தவள் தள வை்ை கதல காகிதம்
அல் லது விளக்கப்படம் பயன் படுத்தவும் .
6. ஓவியத்தின் மீது தபயதர குறிப் பிடக் கூடாது.
7. முதல் பக்கத்தில் மாைவரின் தபயர் எழுத நவை்டும் .
8. இரை்டாம் பக்கத்தில் உங் களது ஓவியம் அதமய நவை்டும் .
9. இரை்டு பக்கத்ததயும் நசர்த்து ஒரு வகொே் ேொக சமர்ப்பிக்க நவை்டும் .
10. மாைவர் ம ொ ்தே் பதடப்பாக இருக்க நவை்டும் .
11. ஒருவர் ஒரு படம் மட்டுநம சமர்ப்பிக்கலாம் .
12. கைினியில் ஓவியம் வதரயக் கூடாது.
பேர்ந்தேடுக் கும் முறை:
1. கருப்மேொருை் ததளிவாக இருத்தல்
2. விதிகதள பின் பற் றி ஓவிய பதடப்பு
3. மிகச் சிறே்த அளவு மொறுேொடுகை்

